
“VLAAMSE MESTDAG” - DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018 (VOLLEDIGE DAG), AALTER 

 

AANBOD SPONSORING “VLAAMSE MESTDAG” 

 

 
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), VLM-Mestbank, Departement Landbouw & 

Visserij, Boerenbond en ABS organiseren op 4 september 2018 in Aalter de “Vlaamse Mestdag”. Dit is 

een studiedag over alle aspecten van mestmanagement en mestbe-/verwerking in Vlaanderen, waar 

informatie rond correct en oordeelkundig bemesten en alle nieuwigheden in wetgeving, techniek en 

innovatie aan bod komen. 

U kan op deze dag een bedrijfsstand voorzien om u kenbaar te maken aan het beoogde doelpubliek, 

zijnde de Vlaamse land- en tuinbouwer, en alle omringende actoren. 

Het aantal standplaatsen is beperkt, dus wees er snel bij! Hieronder vindt u meer informatie om u 

aan te melden. 

 

De dag is ingedeeld in vier thematische parallelle sessies: 

 Beleid 

 Landbouwkundige waarde meststoffen 

 Toediening meststoffen 

 Innovatie in mestbe- en verwerkingstechnieken 

Hierbij gaat ook aandacht naar praktijkgetuigenissen van landbouwers. 

 
Tijdens de pauzes (voor- en namiddag) en de lunch wordt voldoende tijd voor netwerking voorzien. 
Tijdens deze momenten kunnen de bedrijfsstanden worden bezocht. 
 
Wij bieden ook de mogelijkheid aan om een machine/techniek te demonstreren op de buitenparking. 
De praktische voorwaarden kunnen nadien met de organisatie worden besproken. 
 
 De verschillende sponsorpakketten vindt u hieronder. 
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FORMULES 

Sponsorpakketten Vlaamse Mestdag Pakket Bruine Parel €300 (excl. 
BTW)  

Pakket Bruin Goud €500 (excl. 
BTW) 

Vermelding klein logo op alle 
communicatie* 

X  

Vermelding groot logo op alle 
communicatie* 

 X 

Aantal gratis deelnames (t.w.v. 60 
euro) 

1 2 

Ruimte voor 1 infostand (3*2m) en/of 

machinedemonstratie op 

buitenparking 

X X 

Eigen beachvlag met logo aan ingang 
event 

 X 

Voor het pakket Bruin Goud kan gekozen worden tussen volgende opties. Hierbij wordt een extra kostprijs 
aangerekend, dit in overleg tussen organisatie en sponsor. Indien de gadget zelf wordt voorzien, valt deze extra 
kost weg. 

Notablokje met logo  X 

Stylo met logo   X 

Gadget met logo (usb-stick)  X 

Sponsoring pauze (vb logo op 
cupcake, chocolaatje, etc.) 

 X 

Ander sponsorvoorstel (zelf voor te 
stellen) 

 x 

* Alle logo’s worden vermeld op de flyer van de Vlaamse Mestdag (vermelding is enkel te garanderen als sponsor 
uiterlijk 15 april 2018 beslissing heeft toegezegd). 
 
  Alle logo’s worden vermeld in mailings van de Vlaamse Mestdag. 

  Tijdens het event worden alle logo’s geprojecteerd op een slide in de inleidende presentatie. 

  Alle logo’s staan vermeld op de documentatie die elke deelnemer ontvangt (programma, inschrijvingslijst, sponsorblad) 

  Alle logo’s verschijnen op de registratiewebsite (http://www.vcm-mestverwerking.be/)  

  Uw logo ontvangen we graag in de beeldformaten “jpg”, “gif” of “tiff”, met resolutie van minstens 300 dpi. 

 

Hoe aanmelden?  
Via onderstaand formulier. Aanmelding is mogelijk zolang er nog standplaatsen beschikbaar zijn. 

Indien vermelding logo op flyer gewenst, graag aanmelden uiterlijk tegen 15 april 2018.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vcm-mestverwerking.be/
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FORMULIER AANMELDING BEDRIJFSSTAND OP DE “VLAAMSE MESTDAG” 

Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar info@vcm-mestverwerking.be  
 
 
 

Naam: ................................................................................................................................................  

Voornaam: .........................................................................................................................................  

Organisatie/Bedrijf: ...........................................................................................................................  

BTW-nummer: ...................................................................................................................................  

Facturatieadres – straat + nr: ............................................................................................................  

Postcode: ................................. Gemeente: ......................................................................................  

Land: ..................................................................................................................................................  

Telefoon: ............................................................................................................................................  

E-mail: ................................................................................................................................................ 

 
Bevestigt het volgende sponsorpakket: 

 Bruine Parel (€300 excl. BTW) 

 Bruin Goud (€500 excl. BTW) 
 
En wenst: 

 een bedrijfsstand te plaatsen 

 een techniek/machine te demonsteren (voorwaarden in overleg met organisatie) 
 
 
 
Handtekening:         Datum: 
  

 

mailto:info@vcm-mestverwerking.be

